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Természetjárás, bakancsos turizmus

Természetjárás, bakancsos turizmus
Érintett attrakciók:
Kehida Gyógy- és Élményfürdő, Hotel és Élményfalu
A Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő fedett és szabadtéri 13 medencéjével, 2600 m2 vízfelülettel, 94
méter hosszú csőcsúszdával, pezsgőfürdővel, jacuzzi-szigettel, hullámfürdővel, gyermekpancsolókkal,
masszázs-fúvókákkal, pihenő- és napozóteraszokkal, 3 ha parkosított környezettel, babaúszással,
játszóházzal, gyermekanimációkkkal, wellness-oázissal várja vendégeit. A fürdőzést kiegészítő szabadidős
programként a fürdőtől 6 km-re található Zalacsányi Szabadidőközpontban túrázási lehetőség is van.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

160

100

Információ
Tel: +36 (83) 534 501
E-mail: marketing@kehidatermal.hu

Kalniki vár
A Kalnik hegy tetején egy csodálatos középkori vár maradványai várják a látogatót, mely egy meredek
sziklára épült és védőfalakkal vették körül. A vár bevehetetlen volt; még a tatárjárás során a tatárok
sem tudták elfoglalni. Kalnik településen egy korabeli a „Béke Bibliai Kertje” elnevezésű bibliai
motívumok fa szobrait bemutató galériát és Szt Brcko 14. századból származó freskókkal díszített
templomát tekintheti meg a látogató.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

40

50

Balaton-Felvidéki Nemzeti Park, Kis-Balaton

Információ
Tel: +385 (48) 624 408
www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

Az 14.750 ha kiterjedésű Kis-Balatonnál a közel 250 madárfajon kívül számos – ma már ritka – állat- és
növényfaj talál menedéket, melyet előzetes bejelentkezéssel csónakon is felfedezhetnek a látogatók. Az
érdeklődők a Kányavári szigeten ízlelhetik meg a mocsárvilág hangulatát az itt található két kilátó és a 2 km
hosszú Búbos Vöcsök Tanösvény segítségével. Fenékpuszta közelében található a Vönöczky Schenk
Jakab Kutatóház, ahonnan szakvezetők csoportokat kísérnek a fokozottan védett területen. A Diás-szigeten
Fekete István emlékszobát és a Tüskevár világát idéző Matula kunyhót tekinthetik meg a látogatók. A Vörsi
Tájházban a tájegység néprajzi értékeit bemutató gyűjtemény látható. A kápolnapusztai bivalyrezervátum a
Magyarországon őshonos bivaly fennmaradásában, génállományának megőrzésében játszik fontos szerepet,
s egyben a faj bemutatásának népszerű központja.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

-

100

Információ
Tel: +36 (88) 577 730
www.bfnpi.hu

Budafai Arborétum - Bázakerettye
Bázakerettyétől mintegy 3,5km távolságra található a meghitt zalai dombok között Dunántúl egyik legszebb
arborétuma. Az 1926-ban épített vadászház és köré telepített park képezi a mostani 48 hektáros arborétum
magvát. Az arborétumban 220 fafaj, fenyő, lomb és cserjefajta található.
Bázakerettye kristálytiszta levegője, a Budafai Arborétum, a Vétyemi Ősbükkös, az Olajipari Kismúzeum, a
közeli horgásztavak, mind-mind a testi és lelki kikapcsolódást szolgálják. A falu stranddal és termálfürdővel
rendelkezik. A községen vezet keresztül az erdei kisvasút, ami az ország leghosszabb kisnyomtávú vasútja.
A látnivalók megtekintéséhez a Budafaluus Programiroda szakvezetőt biztosít, illetve szervezett programokat
indít.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

60

80

Információ
Tel: +36 (30) 320 3803
www.budafaluus.hu

Göcseji Falumúzeum - Zalaegerszeg
Ebben a regionális szabadtéri múzeumban egy közel 50 eredeti épületből álló, parasztportákra osztott kis falut
rekonstruáltak. Ezek az épületek a Zala megyei Göcsej és peremvidéke jellegzetes népi építkezését, az
építési technikákat és módokat szemléltetik, az épületek berendezése pedig a térség múlt század végi paraszti
lakáskultúráját mutatja be. A múzeumhoz csatlakozik a Finnugor Néprajzi Park, ahol a finnugor népek
építészete, életmódja látható. A falumúzeum közvetlen szomszédságában található Magyar Olajipari
Múzeum, melynek 30.000 m2 területű állandó szabadtéri kiállításában a szénhidrogénipar műszaki
emlékeivel, állandó kiállító termeiben az iparág technológiával, történetével ismerkedhet meg a látogató.

Az attrakciók együttesen látogathatók:
Jan

Febr

Márc

Árkategória:
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

100

100

Információ
Tel: +36 (92) 313-494
E-mail: muzeum@dfmk.hu
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